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6. Renovació Comissió de Garanties

En aquest  punt  de  l’ordre  del  dia  es  tracta de renovar  la  Comissió  de Garanties  per
completar la seua composició transcorreguts 3 anys des del Congrés. 

En els Estatuts de la Intersindical Valenciana es diu:

“CAPÍTOL V
COMISSIÓ DE GARANTIES. COMISSIÓ GESTORA. INCOMPATIBILITATS

Article 31. COMISSIÓ DE GARANTIES.
1. La Comissió de Garanties estarà formada per sis persones triades pel congrés, o pel 
consell Confederal en defecte d'això, per majoria de dos terços i mitjançant sufragi lliure i 
secret, sense que aquelles puguen formar part del Secretariat Confederal, dels 
Secretariats de les diferents organitzacions de la INTERSINDICAL VALENCIANA o de 
l'òrgan que haja pres la decisió impugnada. A aquest efecte, es nomenaran els suplents 
necessaris que permeten l'aplicació d'aquestes condicions.
2. Podrà introduir en l'Ordre del Dia de les reunions del Secretariat o del Consell 
Confederals els punts que estimen oportuns.
3. Atendrà qualsevol reclamació o recurs dels integrants o òrgans de la Confederació 
contra acords o actuacions d'aquests. Garantirà que les decisions del Consell i del 
Secretariat siguen conformes als Estatuts i a les línies marcades pel congrés. Si s’escau, 
realitzarà un informe sobre les reclamacions o recursos presentats i de les anomalies que 
detecte o de les quals reba denúncia. 
4. Les decisions de la Comissió de Garanties s'ajustaran a dret, per a la qual cosa se 

sol·licitarà l'assessorament jurídic oportú.
1. Les solucions que adopte seran d'obligat compliment o acatament per les parts

afectades.”

Per tant,  es tracta de renovar-la  per  garantir  la  presència de 6 persones titulars i  un
nombre suficient de persones suplents. 

La proposta que presentarà el Secretariat Confederal al Consell Confederal per a la seua
aprovació serà una persona designada per cadascun dels sindicats de la Intersindical
Valenciana que vulguen presentar-la. La proposta garantirà les sis persones titulars i un
mínim de 3 persones suplents. 
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7. Ratificació dels nous membres del Secretariat Confederal, canvi
de denominació d’algunes àrees i ratificació de la constitució de
noves àrees.

En aquest punt es tracta que el Consell Confederal ratifique alguns aspectes referits a la
composició del Secretariat Confederal i a l’organtizació de les àrees i estructures internes
de la Intersindical Valenciana. 

1. Incorporació al Secretariat de Manel Àlamo de l’STEPV en substitució d’Alícia Martí.
A més, Manel Àlamo coordinarà l’àrea de Publicacions de la Intersindical Valenciana.

L’article 22.3 dels Estatuts diu: “Ratificar, mitjançant sufragi lliure i secret, a les persones
del Secretariat Confederal proposades pels sindicats o federacions als quals representen”

2. Canvi de nom de l’Àrea de les Dones.

Des de l’actual Àrea de les Dones de la Intersindical Valenciana es proposa canviar-li el
nom per denominar-la: Intersindical Dones. 

3. Creació Intersindical LGTB+

En aquest any 2019 s’ha treballat per la constitució d’una nova àrea de la Intersindical
Valenciana per treballar en les qüestions referides a la lluita pels drets de lesbianes, gais,
transsexuals i bisexuals en el món del treball i en el conjunt dels àmbits de la societat.
S’ha fet diverses reunions a Alacant, València i Castelló i s’ha constituït la Intersindical
LGTB+. 

El  Secretariat  Confederal  considera  important  que  el  Consell  Confederal  tinga  la
informació escaient sobre aquest treball i ratifique la seua creació.

4. Creació Intersindical Inclusiva

El Grup de Polítiques Socials de la Intersindical Valenciana treballa, des de fa anys, al si
de la Intersindical  Valenciana com una subàrea de Moviments Socials.  En els darrers
temps s’ha reflexionat sobre la necessitat que aquest grup siga una nova àrea de treball
de la Intersindical  Valenciana.  Aquest  grup treballa pels drets de les persones que,  a
causa de les seves situacions personals o laborals, posseixen alguna diversitat o estan en
risc d’exclusió social.  Un treball,  en àmbits diversos com ara  la salut  mental,  menors,
persones majors o persones amb diversitat, que servesca per conscienciar, sensibilitzar i
reivindicar davant les diferents administracions valencianes i per defensar els seus drets
laborals i sindicals.

El Secretariat Confederal proposa que el Consell ratifique la creació d’aquesta nova àrea
que tindria com a nom Intersindical Inclusiva


